06.02.2018

Roundcube Webmail :: Fwd: P.U.Z. pentru zona delimitata de bd. Mamaia, alei de acces – Parcul Tabacarie

Subiect

Fwd: P.U.Z. pentru zona delimitata de bd. Mamaia,
alei de acces – Parcul Tabacarie

Expeditor

Carmen Popa <carmen.popa@primaria-constanta.ro>

Destinatar

<simina.staiculescu@primaria-constanta.ro>

Data

2018-02-01 09:20

-------- Forwarded Message -------Subject:P.U.Z. pentru zona delimitata de bd. Mamaia, alei de acces – Parcul Tabacarie
Date:Wed, 31 Jan 2018 21:00:01 +0000 (UTC)
From:Mihaela Sava <mihaela_sava_2000@yahoo.co.uk>
To:primarie@primaria-constanta.ro <primarie@primaria-constanta.ro>

Nu sunt de acord cu aceasta constructie! Lasati parcul in pace! Nu mai inventati proprietati private in parc, nu exista
asa ceva. Daca au fost probleme in timpul mandatului nenorocitului de Mazare, nu inseamna ca trebuie sa perpetuati
acea situatie, din contra, trebuie sa luati atitudine si sa denuntati aceste contracte ilegale! Adteptam din partea dvs.
mai multa implicare.
Mihaela Sava
Constanta, str.Onesti nr.39

https://pmcmail/?_task=mail&_action=print&_uid=8962&_mbox=INBOX&_extwin=1
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02.02.2018

Roundcube Webmail :: Fwd: P.U.Z. pentru zona delimitata de bd. Mamaia, alei de acces – Parcul Tabacarie

Subiect

Fwd: P.U.Z. pentru zona delimitata de bd. Mamaia,
alei de acces – Parcul Tabacarie

Expeditor

Carmen Popa <carmen.popa@primaria-constanta.ro>

Destinatar

<simina.staiculescu@primaria-constanta.ro>

Data

2018-02-01 09:20

-------- Forwarded Message -------Subject:P.U.Z. pentru zona delimitata de bd. Mamaia, alei de acces – Parcul Tabacarie
Date:Wed, 31 Jan 2018 21:00:01 +0000 (UTC)
From:Mihaela Sava <mihaela_sava_2000@yahoo.co.uk>
To:primarie@primaria-constanta.ro <primarie@primaria-constanta.ro>

Nu sunt de acord cu aceasta constructie! Lasati parcul in pace! Nu mai inventati proprietati private in parc, nu exista
asa ceva. Daca au fost probleme in timpul mandatului nenorocitului de Mazare, nu inseamna ca trebuie sa perpetuati
acea situatie, din contra, trebuie sa luati atitudine si sa denuntati aceste contracte ilegale! Adteptam din partea dvs.
mai multa implicare.
Mihaela Sava
Constanta, str.Onesti nr.39

https://pmcmail/?_task=mail&_action=print&_uid=8962&_mbox=INBOX&_extwin=1
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U.S.R. (UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA) - filiala Constanţa
Constanţa, B-dul Mamaia, nr. 237, ap. 11, jud. Constanţa
Email: contact@constanta.usr.ro
Web: www.constanta.usr.ro
Tel.: 0738-315100
Număr înregistrare U.S.R. Constanţa: 179 / 02.02.2018

SESIZARE
Către: Primăria Municipiului Constanţa (primarie@primaria-constanta.ro)
Referitor la: Observatii si propuneri vizand intentia de elaborare a P.U.Z. pentru zona delimitata de bd.
Mamaia, alei de acces – Parcul Tabacarie.
Stimate Domnule Primar,
Subsemnatul Remus NEGOI, în calitate de președinte al U.S.R. (Uniunea Salvați România) - filiala
Constanța, vă transmitem următorul punct de vedere referitor la intenția de elaborare a acestui P.U.Z.:
1.Terenul care face obiectul proiectului aflat in discutie are destinatia de spațiu verde, fiind parte
integrantă a Parcului Tăbăcăriei.
Reamintim ca, in conformitate cu dezideratele exprimate de primarie la nivel declarativ in cadrul
propunerilor anterioare vizand PUZ-ul zonei, referitor la parcul si lacul Tabacarie era necesara rezolvarea
urmatoarelor probleme:
- necesitatea tratarii unitare a zonei din punct de vedere urbanistic si peisagistic;
- eliminarea disfunctionalitatilor generate de obiectivele existente incompatibile functiunii de parcagrement;
- stabilirea zonelor functionale si a suprafetelor maxime destinate construirii cu pastrarea caracterului
predominant de zona verde ;
- stabilirea zonelor de protectie si interdictie de construire ce decurg din Legile in vigoare.
Or, tocmai aceste deziderate vor fi incalcate prin aprobarea acestui proiect, desi P.U.Z.-ul zonei a avut in
vedere, cum spuneam, doar la nivel declarativ, rezolvarea acestor necesitati.
In concluzie, prin acest proiect se reduce suprafata verde a Parcului Tabacarie, fapt care incalca o serie
de acte normative in domeniul protectiei mediului:
Astfel, potrivit art. 71 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului ”(1) schimbarea destinaţiei
terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea
suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.
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(2)Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite
de nulitate absolută.”
OUG 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
195/2005privind protecţia mediului :
Art. II
(1)Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de
spaţiu verde de minimum 20 m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26
m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.
...Datele furnizate de Institutul Național de Statistica ne arată că mun. Constanța se află cu mult sub
această limită minimă.
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților –
republicată prevede că:
”Art. 5 Pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, persoanele fizice și juridice au următoarele
obligații:... h) să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi.
Art. 18(5) Este interzisa schimbarea destinatiei, reducerea suprafetelor ori stramutarea spatiilor verzi
definite deprezenta lege”
Or, prin schimbul de terenuri - proprietate publica a primariei – teren proprietate privata, care se propune
de catre elaboratorul intentiei de PUZ, se va realiza o diminuare a spatiului verde aferent parcului.
2. Pe terenul care a stat la baza propunerii de modificare a PUZ-ului zonei si, in egala masura, pe alte doua
loturi aflate in vecinatate, se va putea construi. Or, constructia de imobile in parc, ca atare, este interzisa
de lege.
3. Din pacate, zona respectiva de parc a fost deja sufocata prin aprobarea unor constructii cu profil
turistic, de distractie si comercial care sunt necorespunzatoare din punct de vedere estetic si care au
denaturat caracterul specific initial al Satului de vacanta.
Un alt aspect vizat de propunerea de PUZ este introducerea unei functiuni noi, aceea de locuire, mai
bine spus posibilitatea investitorilor de a construi blocuri in care se va locui cu caracter permanent, cu tot
ceea ce inseamna acest lucru: aglomerare continua, ghene de gunoi, necesitatea construirii de alei si
drumuri de acces, poluare a lacului, etc.
Deci, se ajunge in acest mod, la o acumulare de activitati care ar putea perturba iremediabil functiunea de
parc, functiune care trebuie sa predomine si pe viitor iar activitatile incluse in acest teritoriu trebuind sa
fie subordonate ei din punct de vedere functional si al integrarii peisagistice.
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4. Nu suntem de acord cu modificarea indicatorilor urbanistici aprobati pentru zona aflata in studiu,
intrucat acest lucru afecteaza pe de o parte interesele cetatenilor Constantei iar, pe de alta parte, deroga
in mod nepermis si nejustificat de la Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul precum
si de la Regulamentul General de Urbanism adoptat prin HG 525/1996.
5. O alta propunere cu care nu putem fi de acord este aceea de a se construi un drum cu doua sensuri,
fiecare de cate 3 metri latime, cu trotuare, care sa lege bulevardul Mamaia de noile constructii, pe care
urmeaza a le deservi ca atare. Aceasta artera de circulatie va coincide partial cu aleea de acces deja
existenta dar va necesita in acelasi timp, prin dimensiunile sale, si distrugerea unei zone de spatiu verde
apartinand parcului.
Ne intrebam caror interese serveste aceasta initiativa, avand in acelasi timp siguranta ca in niciun caz
cetatenilor Constantei.
Citam din Memoriu general al proiectantului, capitolul “Optiuni ale populatiei”:
- “utilizarile admise in regulamentul urbanistic in vigoare permit numai functiuni comerciale si
servicii, contravenind interesului proprietarilor din zona a caror intentie este de a dezvolta pe langa
acestea si locuinte”. Discutam despre interesul populatiei sau despre interesul proprietarilor din
zona?
- “accesurile carosabile pe proprietati se fac din aleile parcului, fara a beneficia de confort rutier
corespunzator, fara latimi si structura a carosabilului corespunzatoare, fara trotuare…terenul care a
determinat PUZ nu are acces la o circulatie publica carosabila”. Observati specificarea faptului ca ne
afla in zona aleilor parcului care nu permite accesul autovehiculelor.
6. In schimb, gasim ca ar fi o idee buna ca terenul apartinand domeniului public, care actualmente este
traversat partial de o alee deschisa circulatiei masinilor, sa fie reamenajat in integralitate ca spatiu verde
apartinand parcului.
Concluzionând, suntem de părere că nu se impune aprobarea propunerii de modificare a PUZ-ului zonei
și în niciun caz acceptarea schimbului terenului aflat în proprietatea publică a primăriei, de asemenea în
parc, cu terenul unui proprietar privat, pentru ca pe acesta să se poată edifica imobile de locuit in
interesul său propriu.
Vă rog ca răspunsul la această sesizare să fie efectuat prin email, la adresa menţionată în antet, în
termenul stabilit de lege.
Cu consideraţie,
Remus NEGOI
Preşedinte U.S.R. – filiala Constanţa
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